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Відповідно до закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, 

№ 21, ст. 81), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2021 від 

14.07.2021 внести зміни до Порядку: 

 

1. У розділі 5: 

1) Абзац одинадцятий викласти в такій редакції: 

«Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я 

ректора академії:  

заява,  

список наукових праць і винаходів;  

документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені 

законодавством України документи);  

копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує 

вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) 

або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; 

письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, 

методичну, організаційну роботу; 

рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з 

протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора); 

пропозиції факультету та пропозиції кафедри про участь у конкурсі у 

формі витягу з протоколів загальних зборів трудового колективу факультету 

і трудового колективу кафедри (для претендентів на посаду завідувача 

кафедри)». 

 

2. У розділі 5: 

2) Абзац дванадцятий викласти в такій редакції: 



 

«Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають:  

особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем 

роботи);  

2 фотокартки розміром 4×6 см,  

автобіографію;  

копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене 

звання, засвідчені в установленому порядку;  

копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11);  

копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує 

вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) 

або  копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; 

копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним 

місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;  

список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про 

професійні якості претендента». 

 


